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Hva mer symboliserer julens gleder for de ﬂeste
enn kokkens herligheter

Leders side

lenge siden, utvider stadig sitt
Snart slutt på et år, hva har skjedd
repertoar og klangfarge. Sang- og
i år? Når jeg tenker tilbake på aktimusikkgruppa høres etter hvert på
viteten i Gokstad Kystlag i det året
mange steder i byen.
som har gått og sammenligner det
med tidligere år, kan jeg ikke huske
• Verkstedlaget
at det har vært slik aktivitet over så
kan jo være stolte som ﬁkk
Cato
lang tid i tidligere år. Det har vært et Arveschoug ÅRETS PROPELL for restaurerinyrende liv, det har boblet og sydet!
gen av den ﬂotte 3 hk SABB’n!
Hvis vi skal se litt på de enkelte arbeids- Jeg synes stadig at det har kommet rustne
lagene ser det ut slik fra mitt ståsted:
motorer inn på verkstedet og ikke lenge
etter ser jeg en ﬂott restaurert motor.
• Husstyret
Ikke så store forandringene, det jobbes
• Gjenoppbygging av Søndre Skur
jevnt og trutt med bygninger og brygger.
Tidlig i høst ble nye Søndre Skur reist
Nordre Skur har fått gulv i 2. etasje og
av byggmesterﬁrmaet Alf Larsen AS. Innvi har fått nye bord og benker til 1. etasje. vendig arbeider som isolering, paneling,
gulver, inndeling i rom etc. skal vi gjøre
• Infolaget
på dugnad.
En liten gruppe gjør et stort arbeid med
Tidlig i høst sendte vi ut innkalling til
produksjonen av KYSTVAKT. Dere gjør
dugnader på ons- og lørdager.
en ﬂott jobb for å informere våre mange
Dugnadene ble en kjempesuksess! Det
medlemmer om hva som skjer i kystlaget.
har kommet 61 forskjellige personer og
Siste nummer var på hele 24 sider spenjobbet henimot 500 timer. Regner vi 100
nende stoff
kroner i timen har medlemmene jobbet inn
• Kultur- og fartøylaget
Dette arbeidslaget har fått en knoppskyt- nærmere 50 000 kroner i sparte utgifter!
Sandefjordsmuseene med landbase for
ning. En gruppe har begynt å sy kystdrakter til sine menn og til kystlaget. Ten- Gaia, Båtlaget Gaia og ikke minst Knut
vikbåten skal ha et mannskap, som er kor- Kilde er på plass i første etasje.
Det er ingen sak å være stolt av alt det
rekt antrukket! Denne knoppen kan vokse
som skjer i GokstadKystlag! Vi merker
seg til å bli en ﬂott og livskraftig blomst.
også respekt hos de mennesker vi møter
Gutta rundt Tenvikbåten jobber trutt og
som privatpersoner eller i det offentlige
jevnt. Jeg har sjelden sett noen jobbe og
liv.
jobbe og jobbe kveld etter kveld, helg
Det er moro (og slitsomt) å være leder i
etter helg. Gruppa har til og med tatt på
et så aktivt kystlag!
seg jobben å sy en seilgarderobe. Kurs
hos seilmaker Brodersen på Lyngør er
Til slutt ønsker jeg hver enkelt
gjennomført.
en Riktig Hyggelig Jul
• Nordre Skur og Ballast
og et Godt Nytt Kystkulturår!
Koret, som har kastet barneskoene for
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Medlemsmøtet med roer Jan M.
Det var en liten, men interessert skare som ﬂokket seg rundt Jan M.
Pedersens lysbildefremviser en fredagskveld i oktober.
Jan har rodd Telemarkskanalen fra Dalen
til Skien 14 – fjorten – ganger! Og hver
gang gruer han seg, men synes det har
vært en fantastisk tur når det hele er over.
Turene blir gjennomført annen hvert år, så
Jan har med andre ord rodd i 28 år på
kanalen. Enten ror han alene eller med en
rorkar. Overnatting skjer på enkel måte i
telt der det måtte passe, når kvelden stunder til.

Jan, som i sin ungdom var sjømann, og
som til å med har jobbet på Framnæs
Mek., har også rodd andre steder. Sammen
med venner har han deltatt på rostevner på
Vestlandet og har planer om å laste opp
hengeren for å utforske andre spennende
steder.
En spennende og fargerik person, en
ﬂott kveld som ble avsluttet med Thorolfs
udmerkede ﬁskesuppe.

Søndre Skur og arkitekten

I forbindelse med Nye Søndre Skur har
vi hatt stor hjelp av arkitekt Birger Bjørnstad. Det er ikke første gang at Bjørnstad
trår støttende til. I 1994 og 1995 gjorde
han ﬁnt arkitektarbeide og i forbindelse

med åpning av Kystkultursenteret i 1995
lagte han noen nydelige kunstneriske tegninger av anlegget vårt.

Tusen takk for god støtte,
Birger Bjørnstad!

Møter i år 2000

Vi har en tradisjon for en del møter og sammenkomster.
Styret ønsker innspill på møteideer eller turforslag.
Ta kontakt med kontoret på telefon 33 47 34 04.
I redaksjonen:
Stig-Tore Lunde, Thor Sunde og Fred Ivar Tallaksen
Layout: Leif O. Rebård
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Styresaker

Styremøtene blir for korte, enda vi
prøver å være effektive. Styremøtene
skal normalt ikke vare mer enn fra kl.
18.30 til 21.30. I høst har vi tatt et ekstra
møte for å komme gjennom bunken.
Vi nevner noen viktige saker som er
vedtatt i høst:
• Kompensasjon for spesiell dugnads
innsats på kontoret.
Styret mener at kontorvaktene skal
ha godtgjort for kjøring og andre
utgifter. Godtgjørelsen er satt til kr.
100 pr. dag.. Vi vil gjerne ha kontakt
med ﬂere som kan være med å ta
kontorvakter. Ta kontakt med
kontoret.
• 10 års jubileum
Arbeidet er i full gang. Merk deg at
det blir tre dager til ende i neste års
Kystkulturdager. Hold av fredag 16,
lørdag 17. og søndag 18. juni. 17.
november skal vi ha en stor intern
fest - sånn for oss selv. Men med
innbudte gjester. Vi skal også gi ut
en bok med Huvikområdets og Gok
stad Kystlags historie.
• Ny ﬂytebrygge
Vi skal kjøpe ny ﬂytebrygge til erstatning for den som ligger ut for Nordre
Skur. Levering våren 2000. Flyteb
rygga blir litt lengre enn den nåværende.
• Brygge Nordre Skur
Denne brygga har vi gjort minimalt
på. Det er nå på høy tid å foreta
en generalopprustning med nye dra
gere og nytt dekke. Dette skal blir
ferdig til sesongen 2000.

• »Bryggeseilere»
Vi har noen medlemmer som fra tid
til annen bor i båtene sine. Styret har
sagt nei til at disse kan bruke toalett
og dusj på land, på grunn av kollisjon
med utleie.
• Utleie til Sandefjordsmuseene for
Gaia
Gaia har fått landbase hos oss. Nær
mere bestemt ﬁnner vi boss Knut
Kilde og hans Båtlaget Gaia i Søndre
kur. Vi har gjort en avtale for to år, da
i måtte koste skillevegg mellom Gaia
og båtbyggeriet.
• Søndre Skur oppbygningen
er et fast innslag på styremøtene.
Fremdriften og ﬁnansieringen går ﬁnt.
Dugnaden i høst har vært meget vel
lykket.
• Tenvikbåten
Fremdriften og økonomien går også
ﬁnt her. Det arbeides trutt og jevn.
Sypikene har fått støtte til sitt sykurs.
• Fjordvett
Vi ﬁkk tilbud om å overta Fjordvett
fra Sjøvettsutvalget. Et blikk på regnskapet over ﬂere år ga bakgrunn for å
si nei takk.
• Samarbeidsprosjekt mellom Sandejord kommune, Anders Jahres Humanitære Stiftelse og Gokstad Kyst
ag
I eget oppslag gjør vi rede for et spennende samarbeidsprosjekt.Som engasjert medlem så kom gjerne
med et korrektiv til styret i Kystlaget
og redegjør gjerne for hva du mener
her i Kystvakt.
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Årsmøtet 1999
Innkalling
Du innkalles med dette til

årsmøtet 1999

fredag 28. januar 2000 kl. 19.00

på Gokstad Kystlag,
Huvikslippen Kystkultursenter
Saker som du ønsker å få tatt opp, må være hos styret innen 10. januar.
Årsmøtepapirene blir lagt ut på Slippen senest fredag 21. januar
I god tradisjon vil vi også denne kvelden nyte god mat fra
Thorolfs kjøkken. Men han må jo vite om du kommer!
Ring 33 47 34 04 på man- ons eller fredager eller send en lapp til
Gokstad Kystlag, Framnesvn 5, 3222 Sandefjord

Slipping

Priser

300,- kr. opp og ut igjen, inkludert ett døgn. Deretter kr. 50,- pr døgn.

Bryggeplass

Ta kontakt for avtale om priser.
For tiden ingen ledige plasser. Venteliste.

Leie av lokaler med kjøkken, stue, WC, inkl. vask
For medlemmer kr. 800,For ikke-medlemmer kr.1300,Nordre skur og anlegg: Etter avtale
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Kort om byggeprosessen på Søndre Skur
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Foto: Svein Olav Løberg

Foto: Svein Olav Løberg

-Anbudsdokumenter utarbeidet og
Søndre skur var før brannen en tresendt til 4 lokale byggmestere/
bygning med bare en brukbar etasje.
entreprenører: Byggm. Torolf SteEtter brannen ble det en hektisk
nersen, Per E. Lollik Andersen,
periode hvor kystlaget ønsket å få
bygget skuret opp så fort som mulig. Svein Olav Mesterhus (Byggm. Alf Larsen) og
Bygg & Maskin v/Th. Larsen
Etter en periode med forslagskasse
Løberg
- Etter en naboprotest ﬁkk vi klarble byggekommiteen utnevnt, med
På forhånd var det utarbeidet
et forslag til debatt for medlemmene.
Etter medlemsmøtet 16. april
ble:
- Søndre skur justert med 1m på
høyde og 1m på bredde
- Foreløpig fremdriftsplan med
utvendig ferdigstillelse 1. okt. -99
- Rammesøknad med enkle skisser sendt bygningsrådet
- Graving rundt bygget igangsatt
- Arkitekt Birger Bjørnstad
Ryddingen gikk fort unna
engasjert til å tegne «nye Søndre
skur»
signal fra kommunen om byggestart
- Murerlinjen ved Larvik yrkesskole ved
Mesterhus v/Alf Larsen ﬁkk anbudet,
Ervin Johansen engasjert for å utføre
og det ble bestemt byggestart etter felgrunnarbeider, gulv og murer
lesferien. Yrkesskolen og Ervin Johansen
gjorde ferdig mur- og forskalingsarbeidene før ferien.
Etter at to tømrere fra Mesterhus satte igang, har det gått
unna. Med jevnlige møter med
Mesterhus byggeleder, Frank
Johannessen, har arbeidet gått
uten større problemer. Enkelte
mindre ting er justert underveis,
og bygget blir ﬂott.
Opplysninger om bygget:
Brutto grunnﬂate er 170 m2,
og 2. etg. blir på 92 m2. InnHer har vi sålen snart ferdig
vendig takhøyde er 2,8m i 1.

Foto: Svein Olav Løberg

etg. og 2,4m i 2. etg. Bygget
blir i første omgang fullisolert
og panelt innvendig i 1. etg.
(Dugnad).
Innvendig trapp ble til slutt
valgt for å beholde den gode
passasjen mellom murbygning
og Søndre skur. Trappa blir
bygget inn med brannskille
mot 1. etg. Skyvedører i
søndre og nordre vegg med
max høyde 2,8 m og bredde 4
m..
Feste for skinner støpt ned i
gulv.

Og her reiser nybygget seg.

Foto: Leif O. Rebård

Toﬂøyede dører i vestre
åpning med takhøyde 2,6 m og
bredde 3,1 m.
Branndør B-30 med trådglass
mot øst i 2. etg.
Toﬂøyede utvendige porter
(som Nordre skur) mot vest i
2.etg. Innvendig blir det aluminiumsdører med isolerglass og
innoverslående toﬂøyede dører
hengslet på midten for å bedre
plassforholdene ved åpningen.
Og slik ser det ut når vi går inn i et nytt årtusen.

Memory Shop Data
Øvre Laskenvei 14
3221 Sandefjord
Etablert 1991

Telefon 33 48 84 50
Telefax 33 48 84 51

Man-fre 9-16.30/Tors. 9-17/
Lør 10-13

Datautstyr til en lavere pris!
Nettbutikk: www.memoryshop.no
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Initiativ fra skøytelaget »Lanesbuen»
Foto: Svein Olav

Denne båten bør vi ta oss av og ﬁkse opp.

Vi er en gjeng som har sendt brev til
styret i Gokstad Kystlag og vi har fått en
positiv tilbakemelding.
Skissering av grunner for å delta i
en ﬁnansiering i og drift av båten:
· Ta vare på en god båt
· Vi mener en slik båt kan være nyttig å
ha for kystlaget til medlemsturer etc.
· Gjøre en oppgave som er mer i stil med
et kystlag enn bare å bygge »skur»
· Hjelpe kystlaget å investere i en båt
Forutsetninger:
· Kystlaget stiller båtplass til rådighet
· Kystlaget betaler kostnadene til vedlikeholdsmaterialer, slipping av båt, for
sikring, redningsutstyr, fortøyningsma
terialer og andre materialer som trengs
til drift av skipet.

Kostnader første år:
· Slipping (hvert 3–4 år)
kr
· Oppgradering / oppussing kr
· Oljeskift / smøring
kr
· Forsikring (ansvarsfors.)
kr
· Stofﬁng av båt
kr
· Fortøyning og anker/kjetting
kr
· Redningsutstyr
kr
Sum første år

3 000,5 000,2 500,1 500,4 000,5 000,3 000,-

kr24 500,-

Denne summen er en antatt sum som er
maksimumsbeløp, og vi regner med at det
ved hjelp av tigging og gunstig innkjøp
kan komme ned mot halvparten.
Som faste utgifter pr år regner vi med at
vi bør regne med ca. kr 8 - 10 000,-8-

Finansiering:
· Hver av investorene bidrar med
kr 5000,· Båten kan brukes til betalte »private»
turer for pensjonister på handletur i
byen, som ferge, charterturer, sponsor
turer etc.
Kontakt Svein Olav hvis du har lyst og
anledning til å bidra med Kr. 5000.
Vi har en del tanker om hvordan båten
kan brukes, men dette får vi sette opp i et
sett med bruksregler. Vi antar at »Skøytelaget» kan ha ansvar for driften de første
åra, og at det blir litt glidende overgang til
kystlagsdrift, på linje med de andre fartøyene vi rår over.

Opplegg for kjøp av Lanesbuen til
Gokstad kystlag:
Lanesbuen, tidligere reketråler, lengde
42 fot, bygget av Gregersens båtbyggeri i
Risør i 1965.
Reketråleren Lanesbuen er søkt kondemnert og destruert. Fiskeridirektøren kan
gjøre unntak fra destruksjonskravet.
Eier ønsker å overlate skøyta til Gokstad
Kystlag for et beløp på kr 50 000,- for
diverse utstyr som er montert ombord.
Vi vil med dette overfor Gokstad kystlag
og andre interesserte søke å sannsynliggjøre et forsvarlig økonomisk opplegg for
Lanesbuen.
Innkjøp:
· Lanesbuens Venner (del av fartøylaget
på kystlaget) går inn med hver sin
andel på kr 5 000,- til innkjøp av
skøyta kr 50 000,-.
· De overskytende midler utover
kr 50 000,- avsettes til investeringer.

Kostnader på driften:
· Lanesbuens venner vil ta seg av
den dugnadsmessige siden av saken,
dvs. oppussing, oppgradering, rengjøring og drift unntatt materialer mv.
· Kystlaget betaler for nødvendig materialer og utstyr, forsikring, redningsutstyr, slippsetting og holder bryggeplass
på Huvikslippen.
Finansiering av driften:
· Medlemsturer hvor hvert medlem
betaler en avgift.
· Fergeturer og sjøturer på Kystkultur
dagen (tur – retur Sandefjord).
· Feriebåt for medlemmer mot avgift til
kystlaget.
Gokstad Kystlag har rimelig god økonomi, og driver med utleie av diverse lokaliteter til Sandefjord og omegns befolkning. I tillegg er det utleid lokaler til Sandefjordsmuseene. Foreningens medlemmer betaler for båtplass, og det er også
en mindre slipp på kystlagets område. Om
ønskelig kan regnskap fremlegges.
”Skøytelaget”
Thorbjørn, Harald, Bjørn S., Svein Olav,
Ottar, Vidar, Leif O., Ivar Otto, Oddbjørn,
Jarle, Svein.
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Bli med på
dette prosjektet
du også!!

Peder Norden Sølling
Av Bjørn Storberget

Nu lider ei den Aldrende Nød,
Lunt sidder i Læ for Vinde!
Men Sølling, som reijste Jer Hytten-er død
I, Gubber, velsigne hans Minde!

D

et er ingen hvem som helst
som i 1827 skrev denne poetiske
nekrologen. Det var dikterhøvdingen Adam Oehlenschläger. Likevel fanger ikke verset opp
de egenskaper og den
innsats som i første
rekke gjør Peder
Norden Sølling til et
menneske å minnes.
Det kommer bedre
fram i et annet
svulstig vers under
et bilde som er
oppbevart i Deichmanske bibliotek:
«Kiække Lands
mand! Sømand,
Fisker, Lods,
Som seer rolig vilden Bølge
fraade!
See den Sølling her, hvis sikre Baade
Tusind Frelste skylde Liv og Gods!
Hvem var så denne mannen som var
årsaken til så mange himmelropende ord
og så mange utropstegn?
Peder Norden Sølling ble født i Kristiansand i 1758, men han var bare tre år
da familien ﬂyttet til København. I meget
ung alder ble han med foreldrenes samtykke og også ønske opptatt som elev ved

Sjøakademiet. Selv var han ikke i tvil om
sin livsbane. I noen etterlatte håndskrevne
notater ﬁnner vi disse linjene: «Til Søen
havde jeg fra min Barndom og har jeg
endnu en ubeskrivelig Lyst, ligesom og
til at se og kjende den hele Verdens Overﬂade.»
Tidlig ble han da også kjent med
store deler av Jordens mektige
overﬂate. Da han var
ferdig med sine
eksamener, var han
ennå for ung og
spinkel til å gå
ut fra akademiet
som løytnant. I
stedet tok han
hyre som matros på et av
de dansk-asiatiske kompaniers
skip med fart på
Østen. Det manglet
ikke advarsler, og det
ble da også en prøvelse
for en femtenåring. En tur til
Kina og India tok gjerne to-tre år,
været kunne være hardt og forholdene om
bord kan vi vanskelig forestille oss i dag.
I tillegg kom at marinefolk ikke var godt
likt blant sjøfolkene. De gjorde alt de
kunne for å skape vanskeligheter og for å
ydmyke lærlinger som unge Sølling. Han
lot seg ikke avskrekke, og lovet seg selv
å holde ut inntil han en gang selv kunne
føre et slikt skip på langtokt. Da han kom
tilbake fra Kina-reisen etter to år, ﬁkk han
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de etterlengtede papirer på at han var sjøofﬁser. Da var han 18 år gammel. Av
den månedlige hyren på beskjedne 4 daler
hadde han lagt seg opp tilstrekkelig til
at han kunne kjøpe en seiljolle, som ble
et tidsfordriv før han igjen la ut. Denne
gangen var det som tredjestyrmann på en
langtur til Bengalen. I over 20 år seilte
han i disse kinesiske og ostindiske farvann, og i 1970 var han ved målet. Han
dro ut som sjef på ostindifareren «Kastellet
Dannebrog».
På disse langreisene hendte ofte at de
vinterstid møtte storm i Nordsjøen og
måtte søke nødhavn i en norsk loshavn.
Kleven ved Mandal kjenner vi fra Vilhelm
Krags dikt «Postmand Gullik»:
... da vandrer tit jeg med Gullik post
mand
hin via longa et dolorosa
fra Klevens brygge til Mandals posthus
og stønner stille på Gulliks vedkurv:
«Vorherre veid, hå deie skrive etter.»
På sin andre langtur opplevde Sølling at
de måtte overvintre i 5 måneder i Kleven.
Der levde han sammen med loser og ﬁskere, og der fødtes tanken om at noe måtte
gjøres for å bedre deres livskår. Det ble
begynnelsen på hans gjerning og hans innsats for den norske kystbefolkningen, og
det som i første rekke er blitt hans ettermæle.

Ulabrand og de andre

Ulabrand – det er et navn som i seg
selv er blitt et minnesmerke over losene
og deres liv og bedrifter i forrige århundre.
Anders Jakob Johanssøn hadde Ula i Tjølling som sin losstasjon og ﬁkk tidlig ry for
sine redningsdåder. For redning hørte også
med til losenes bedrifter. Det var ingen

Ulabrands hus i loshavnen Ula,
tegnet av Th. Holmboe i 1889

andre som var nærmere til det når ulykkene var ute. Under en høststorm i 1881
omkom Ulabrand sammen med sønnen og
en losgutt, og han har fått sitt monument i
Ula. Men han var såvisst ikke den eneste.
I mange av våre kystbyer ﬁnnes fremdeles
utsiktspostene hvor de speidet etter sitt
«bytte», etter skuter som trengte los. Konkurransen var hard i dette privatiserte losvesenet. Den som kom først fram, ﬁkk
jobben. Arbeidsområdet var hele Skagerrak og Nordsjøen. Hjemme satt de i sine
små stuer og ventet på om far skulle
komme hjem, og hadde han ikke «fått
skute», betydde det mer sult og armod.
Eller han kom ikke. I ﬂere loshavner var
ikke noen los begravet på landjorden i
manns minne.
Disse forholdene gjorde et sterkt inntrykk på Sølling. Da han i 1799 forlot handelsﬂåten og gikk over i kongelig tjeneste,
kunne han for alvor sette tanker og planer
ut i livet. Han ﬁkk tillatelse til å reise til
England for å studere de engelske losbåtene som han hadde sett i aksjon i den
bengalske bukt. Disse gikk under navnet
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«Peter boat», visstnok oppkalt etter St.
Peter, og var også mye brukt som ﬁskebåter ved Themsens munning. Sølling
kjøpte en slik båt og ga den navnet «Lille
Amalie», oppkalt etter hans kone. Med
den som forbilde utviklet han det han kalte
«Dæks Lots Kutter». Den hadde runde,
drektige former og store akterspeil, men
det viktigste lå i betegnelsen dekksbåt,
til avløsning av det han selv kalte «de
aabne Liigkister». De større, åpne losbåtene hadde krevd mange liv, ikke minst
fordi en brottsjø lett kunne fylle dem med
vann. Søllings prototyp hadde fast ballast
og var klinkbygget med skrog av eik. For
å bevise dens sjødyktighet seilte han den
fra København til Norge og siden langs
kysten fra loshavn til loshavn i noe som
vi i dag ville kalle en reklamekampanje.
For det trengtes. I første rekke måtte han
overvinne motstand på mange hold.

Da losene ble overbevist

Etter mange vanskeligheter ﬁkk han
Kongens tillatelse til å bygge tre båter
på regjeringens regning. De skulle overlates loser mot avbetaling. I Grimstadboken forteller Knut O. Knutsen at Norges
første dekkslosbåt ble bygget av båtbygger Gunder Thorsen Ullenæs etter Søllings anvisning. Den ﬁkk navnet «Grømstad», og i utviklingen videre ﬁnner vi et
vell av lokalhistorier.
For Sølling var det nå vanskelighetene
begynte for alvor. Men samtidig ser vi
et bilde av en mann som er oppﬁnnsom,
pågående og målbevisst. I et av de raske
notatene skriver han: «Alt var imod mig
– Chikaner af Høje og Lave – Skippere
og Lodser lo mig ud, og paa min Bag
gjorde man Nar af mig – Kongen vilde
ikke tillade mig mere at sejle derop.»
Men Sølling hadde gode forbindelser.
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Da kongen sa stopp, gikk han til kronprinsen, den senere kong Frederik 6, og ﬁkk
igjen tillatelse til å reise til Norge for å
fortsette sin gjerning. Fra 1801 til 1815 var
han bosatt i Larvik, hvor han var opptatt
med skipsbyggeriet på stedet. Nå gjaldt
det i første rekke å overbevise losene og
overvinne fordommene og egennytten. For
også den var med i dette spillet. I de åpne
båtene kunne også gamle og svake være
med slik at det ble ﬂere om å dele på lospengene eller utbyttet ved redningsdåder.
Sølling må ha vært forut for sin tid med
propaganda og påvirkning. Det fortelles at
han kjøpte en stor sekk kaffe og besøkte
loshavner og ﬁskehjem langs kysten, helst
mens «han far» var på sjøen. Så ﬁkk kona
smake av den kostelige og sjeldne varen,
samtidig som det ble lovet at dette ville
bli dagligdags om bare det ble anskaffet
en dekket båt. I hvert fall ble motstanden
smått om senn overvunnet. Under hans
opphold i Larvik ble det ved det lokale
båtbyggeriet fullført 29 søllingske båter.
Og ﬂere kom til.
I dag kjenner vi til redningsskøyter som
er bekostet av private mot at fartøyet gjennom navnet tar vare på enkeltpersoners
minne. Det samme går igjen hos noen av
de første søllingbåtene. Et eksempel er
«Mathea Anker». I 1773 ble Mathea Collett gift med kammerherre Bernt Anker,
og det er rimelig å tro at han blant annet
på denne måten ville reise henne et minne
etter at hun døde i 1801. Navn som «Fredriksværn» og «Rosenkrantz» vitner også
om sponsing, lenge før dette ordet var
oppfunnet. Ellers var båtene bare navngitt
med nummer. I Fredriksvern lå for eksempel «Nr 24» og «Nr 25» sammen med
«Mathea Anker». Nummerbåtene var

bekostet av det offentlige og gitt til losene
mot årlig tilbake-betaling.
I en liste som Sølling satte opp ved krigsutbruddet i 1807, går det fram at slike dekkede losbåter var stasjonert i Svenør, Fredriksvern, Nevlunghavn, Hesnes og Groosefjorden ved Grimstad, Ny Hellesund,
Ulvøysund, Kleven, Hillesund, Lindesnes,
Korshavn, Loshavn og Soknedal.
Søllings dekksbåter overbeviste etter
hvert tvilerne. I en minneplate på en stenpyramide han lot sette opp ved Grimstad,
står det blant annet at da han i 1825 igjen
besøkte Norge, «forefantes her i Stiftet
over 200». Temperamentsfullt og impulsivt gir han uttrykk for at han har vunnet
kampen for avskaffelse av «de aabne LiigKister».

I Postens tjeneste

Da krigen med Sverige og England brøt
ut i 1807, gikk Norge inn i de store nødsårene. Også den livsviktige postforbindelsen mellom Norge og Danmark ble brutt.
Posten kunne ikke lenger sendes landeveien gjennom Sverige. Nå var sjøveien
den eneste muligheten. Fredriksvern og
Fladstrand ble utpekt som landingssteder
for posten. Den første store vanskeligheten
var å ﬁnne brukelige fartøyer. I Danmark
kunne de ikke bidra med noe, men her
hjemme ble Søllings dekksbåter redningen. De ble bemannet med utskrevne marinefolk, loser, skippere, ﬁskere og unge
sjøfolk. I første omgang ble 4 båter rekvirert, og de var også de første som gikk
tapt. Beretningen om denne postfarten er
en dramatisk del av vår sjøfartshistorie.
Storm og mørke var disse folkene vant
til, men ute lurte jagende svenske kapere
og store britiske marinefartøyer på jakt
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Britiske orlogsskip på jakt etter norsk postbåt av søllingtypen

etter bytte. Søllingbåtene var på beskjedne
20-25 fot og de var heller ikke noen hurtigseilere. Deres muligheter lå i å lure
seg forbi blokaden, ofte takket være førernes lokalkjennskap. Postsekkene var utstyrt
med jernsøkker for at posten ikke skulle
falle i ﬁendens hender, og det ble sendt
duplikatposter for å sikre at viktig statspost
kom fram. Men det kostet – både men-

neskeliv og båter gikk tapt. Alltid var det
mangel på båter. Nye ble bygd, og i ettertid kan vi slå fast at Sølling indirekte ﬁkk
betydning for denne dramatiske delen av
vår historie. Mye av den ville det vært
nødvendig å skrive om, dersom ikke hans
dekkede losbåter hadde vært for hånden
da landet trengte dem.
Forts. neste nr.

Benytt deg av annonsørene.

De støtter saken vår!
Kruset 1999

Kruset ble ikke ferdig til kystkulturdagen i juni. MEN fra midt i
desember er kruset klar for de som har bestilt. Vi har bestilt opp et
lite antall i tillegg.
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Mandals motorfabrikk 1918-1984
Den spede begynnelse rundt
De harde 20-årene.
et var vanskelige tider mellom 1920
1920
Opprinnelsen til Mandals Motorog 1930. Prisene falt og det ble stadig
fabrikk var nærmest en tilfeldighet.
større arbeidsløshet. Dette hadde stor
Høsten 1917 gikk Ole Klemsdal,
Per Angell innvirkning på bedriften. Prisene på
som da drev Sleipner motorfabrikk
Hansen ”3,5 hesteren” sank fra kr.1600,- til
kr.800,-. En motor på 4.5 hk kom
i Fredrikstad, rundt i Kristiansand .
Han var på utkikk etter en billig tomt
også nå i produksjon.
ved sjøen der han kunne starte et serviceDet gjaldt å ﬁnne ﬂere bein å stå på.
verksted for Sleipner. Men han fant ikke
Klemsdal ﬁkk derfor agenturet for Ford.
noen passende tomt der. Dagen før han
Han ﬁkk hjem Fordene i trekasser og
disse ble så montert sammen i verkstedet.
skulle reise tilbake til Fredrikstad kom
Det ble montert både T-Ford og A-Ford.
han i snakk med en mann som sa at han
burde reise til Mandal, for der var det
Det ble etter datidens målestokk omsatt
mange billige tomter ved sjøen.
mange biler, men i 1927 var det slutt på
dette agenturet. Bedriftens økonomi var
I Mandal ﬁkk han kjøpt et båtbyggeri
på Malmø som tilhørte båtbygger Holby.
i denne perioden svak, selv om det ble
arbeidet mye.
Den 70m2
store tomta ble kjøpt for kr.45.000,-,
som den gang var mange penger.
Eget støperi.
Da det ble slutt på agenturet for Ford,
Johan Klemsdal, sønn av Ole Klemsdal,
startet fabrikken opp eget støperi for å
ble driftsleder i 1920. Han hadde god
prøve å berge seg økonomisk. Nå kunne de
utdannelse, og var den gang bare 23 år.
Utdannelsen hadde han blant annet fått på produsere alle motordelene selv. Omtrent
teknisk skole i Oslo.
på denne tiden kom det en ny Marna, en
1-sylindret bensinmotor på 6 hk. En motor
Han så snart at de ikke kunne klare
seg bare med reparasjon av de gamle
som ble svært populær blant annet i Lofoten.
motorene. Han begynte derfor å tegne en
motor selv, den som senere ble den kjente
I 1930 brant støperiet, og hele bedriften
måtte ﬂytte. Bedriften kjøpte da tomta til3.5 hk.
hørende Sånums verft i Kastellgata. Det
Den første Marna var konstruert. Rundt
1923 begynte produksjonen, og ennå går
stod noen bygninger der fra før, men ﬂere
ble bygget. Det ble blant annet bygd et nytt
det nok noen motorer av denne typen, til
tross av at produksjonen opphørte på slut- og moderne støperi. Bygningsmassen ble
til slutt på ca. 3500 m2.
ten av 40-tallet. Første produksjonsår ble
Omsetningen økte, og det ble tatt inn
det produsert 24 motorer.
ﬂere arbeidere. I 1931 hadde bedriften i alt
35 ansatte.
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Den første dieselmotor
I 1933 startet produksjonen av en 1
sylindret 7 hk. dieselmotor. Dette var
Norges første ﬁre-takts dieselmotor med
direkte innsprøytning.(Utenom skipsmotorer). Denne motoren ble kaldt Marna
Diesel, system ”Arco”. Det hadde tatt
hele tre år å eksperimentere seg fram
til dette resultat. Motoren var svært
ideell for ﬁskebåter fordi den ikke hadde
magnet, tennplugg eller ledninger. Den
tålte dermed å bli overskylt med sjøvann
uten at den dermed stoppet.
Salget av denne motoren foregikk helt
fram til okkupasjonen og det ble solgt
mange motorer.
Salget foregikk ikke bare til ﬁskebåter,
men også til lystbåter, noe som begynte å
bli mer og mer vanlig på denne tida.
Perioden 1940 - 1945
Da okkupasjonen kom våren 1940 ble
all produksjon innstilt. Dette medførte noe
lediggang for de ansatte. Tyskerne forlangte at fabrikken skulle fungere som
reparasjonsverksted for deres kjøretøy.
Dette var uunngåelig.
Samholdet mellom de ansatte var svært
viktig i denne perioden, og de hjalp hverandre med klær og mat når det var familier som hadde det vanskelig. Det ble
også produsert gryter og panner og andre
ting i smug skjult for tyskerne. Dette
var svært risikabelt fordi tyskerne stadig
hadde inspektører ute på kontroll. De
ansatte prøvde også alltid å trekke tiden
ut lengst mulig når de utførte arbeid for
tyskerne.
Etter en stund startet produksjonen av
motorer igjen. Salg av motorer kunne
imidlertid bare skje til folk med innvilget

kjøpetillatelse. Det var derfor vesentlig
bare yrkesﬁskere som ﬁkk slik tillatelse.
Hvis det var en stakkar, som ikke ﬁkk
kjøpetillatelse, så ble nok også dette ordnet
i smug utenom systemet.
Desverre viste det seg at et par av de
ansatte var NS medlemmer, så det ble
et svært spent forhold mellom ledelsen
i bedriften og tyskerne, og bedriften ble
stadig beskyldt for sabotasje.
Oppgangstider
Etter krigen ble det en enorm etterspørsel
etter Marna motoren. Salget økte eksplosivt. Det var mange grunner til denne
økning i salget. Fiskerne tjente godt og
de ﬂeste båtene trengte ny motor. Marnamotoren var nå blitt svært populær over
hele landet. Det ble lenge arbeidet både
overtid og skift for å få produsert nok
motorer til å kunne effektuere alle ordrene
på nye motorer. I perioder var det opp
til to års leveringstid på nye motorer fra
Mandals Motorfabrikk. Motorene må ha
vært gode, for kundene ventet.
Nye motortyper
På 50 tallet ble det igjen utviklet nye
motortyper. Nå ble motorene av typene
DV-1 og DV-2 produsert. Dette var dieselmotorer. Videre startet produksjonen av
dieselmotorene i M serien. Dette var
også en dieselmotor som ble produsert
med 1,2,3 og 4 sylindre.
Sildeﬁsket
Som tidligere nevnt hadde ﬁsket tatt seg
opp etter krigen. Dette gjaldt ikke minst
sildeﬁsket.
De store snurperne, som ble brukt under
sildeﬁsket, hadde behov for hurtige og
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Prosjekt med Sandefjord kommune
og Anders Jahres Humanitære Fond?

Tidlig i høst ﬁkk vi en henvendelse
fra Sandefjord kommune om Kystlaget
kunne tenke seg å være med i en
arbeidsgruppe for utretningen av et fellesprosjekt mellom Sandefjord kommune,
Anders Jahres Humanitære Stiftelse og
Gokstad Kystlag. Det ble etablert en
arbeidsgruppe bestående av John Vatne fra
Barnevernet, Robert Mulelid fra Helse- og
sosialetaten, begge Sandefjord kommune
og Cato Arveschoug fra Gokstad Kystlag
arbeidet med et prosjekt for personer i
alderen 17-22 år, som faller utenfor skoletilbudet og opprettelse av en sjøspeidergruppe.
I den første gruppen er det tenkt 2-3 deltakere pluss en full tids arbeidsleder. Sjøspeidergruppa skal ledes av to personer.

Her tenker man seg en gruppe på maksimum åtte satt sammen av klienter fra
barnevernet og barn fra Huvikområdet. En
prosjektleder på delt stilling vil være prosjektleder for begge tiltakene.
Arbeidsgruppen foreslår at Kystlaget
leier ut lokaler til bruk for begge tiltakene.
Oppgaver for arbeidstreningsgruppa vil
være vanlig vedlikehold av bygninger, en
bestemt robåt.
Som en viktig del av prosjektet er det
tenkt innkjøp av en seilskøyte med litt
størrelse (ca. 40fot?), som kan brukes
av arbeidstreningsgruppa, sjøspeiderne og
medlemmer av kystlaget. Det er tenkt at
seilskøyta kan brukes aktivt og ha blant
annet turer til Trebåtfestivalen i Risør,
Færderseilasen (Son-Færder-Horten).
Dette prosjektet skal ﬁnansieres med
midler fra Anders Jahres Humitære Stiftelse og Sandefjord kommune. Gokstad
Kystlags skal eventuelt leie ut lokaler og
stille en robåt til disposisjon. Prosjektet
skal drives av Sandefjord kommune og
belaster ikke Kystlagets medlemmer på
noen annen måte. Men det kan tenkes at
enkeltmedlemmer synes at prosjektet er
spennende og kan delta i deler av det.
Hvis prosjektet blir satt i gang, vil
det føre til mer aktivitet på Kystkultursenteret. Arbeidstreningsprosjektet vil foregå
på dagtid, mens speidergruppa skal ha
møter på kvelden.
På sikt kan prosjektet bygges ut med
andre aktiviteter. Da må det i så fall
investeres i bygninger syd for Kystlagets
område. Styret vil ta denne saken i full
bredde på et medlemsmøte på nyåret.

Mandals motorfabrikk forts.
sterke motorer til lettbåtene sine. Det ble
først produsert en ﬁre sylindret motor som
ble nevnt 16/24 hk. modell F til lettbåtene.
Denne motoren viste seg å være for svak
og den ble derfor videreutviklet til 24/32
hk Den ble kalt modell FF. Denne motoren
tilfredsstilte ﬁskernes behov, og ble godt
mottatt. Hver snurper kunne ha fra 3-4 og
opp til 11-12 lettbåter. Dette ble derfor et
stort og viktig marked for fabrikken.
Fabrikken hadde på denne tiden ﬂere
agenter rundt i landet på den tiden. Det
sies at en av agentene på Vestlandet solgte
i en periode ett helt trailerlass med motorer
i uken.
Stoffet til denne artikkel er hentet fra
publikasjon om Mandals Motorfabrikk
utgitt av Roy A. Jørgensen i 1996.
Forts. neste nr.
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Månedens proﬁl
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Foto: Trond

Hvis du er av de som stadig er
Det var i denne tiden han ble kjent
nede på slippen en tur kan du
med Sandefjord. Det var den gang
umulig ha unngått å treffe en aktiv
det var liv på Iris sier han og blir
og engasjert mann med litt »sydblank i øynene. Halvliterne smakte
landsk slang». Ganske riktig et av
Stig-Tore godt sier han og ler. Tyrkia har ikke
våre mest engasjerte medlemmer er
den samme strenge lovgivning når
Lunde
fra Tyrkia. Mustafa Dogrul er født i
det gjelder alkohol som andre land i
Izmir ved Egeerhavskysten.
området. På mange områder er samfunnet
Izmir er en stor kystby. En seilas i
mer å sammenligne med de europeiske.
dette farvannet skjer i Odyssevs kjølvann
Med to fremmedspråk fra skolen er det lett
forteller Mustafa. Far seilte med gamle
å knytte kontakter vestover.
spririggete båter med et skrog sm nesten
Livet til sjøs brakt ham både til Gulfen,
kunne minne om Tenvik. (Hadde de
Karibien og Syd-Amerika. Et ﬂott liv på
vært i Ula………..)
en ﬁn båt. MannMor hatet seiling så
skapet var også en
da ble det slutt etter
ﬁn gjeng. Etter ﬁre
at vår mann kom
år begynte han på
til verden. I ungJotun, først i produkdomstiden kunne de
sjonen for så å havne
pusse draker og seile
på labben i Nybyen.
sammen med de
Dette er hans nåvæstore »guttene».
rende arbeidsplass,
Etteravsluttet skoselv om eier i dag
legang med yrkesheter Reichhold og
skole og teknisk
ikke Jotun.
fagskole (maskinist
Kona Inger Johanne
diplom) tok han
traff han i Sandefjord
turen til Tyskland.
i 1974. De har bodd
Her jobbet han både
ﬂere steder i byen.
ved Auto Union
Det nåværende
(Audi) og Farymann
bosted på Ringkollen
Mustafa
Dogrul
diesel. Etter et år
kan han ikke fullrose.
gikk turen tilbake for å avtjene
Kort vei til vannet og ﬂott utsikt
to års verneplikt i det tyrkiske infanteri
over kysten i Sandefjord. Han har vært
(gamp).Da han besøkte broren i Oslo i
med i Mefjorden båtforening siden den ble
1970 ﬁkk han jobb, og ikke lenge etter
stiftet i 1979. Etter noen tid i seilforeninvar han mannskap på »Jaranda» av Sangen havnet han i Gokstad Kystlag. »Det
defjord. Maskinrommet på supertankeren var Cato som dro meg hit» kan han fortelle
til Jahre var arbeidsplasssen i tre år.
med et ﬂir.

Det har blitt ﬂere båter. Noen med
påhengs og i plast, for så å ende opp med
»Bora», en prektig seilbåt på 28 fot (Ja,
den er også i plast, men det går vel an å
skryte litt av en båt allikevel!)
Mustafa er lommekjent i Kragerøskjærgården. Områdene her er vakre og spennende å seile i. Det er mange felles trekk
mellom vernet av kysten i Norge og i
Tyrkia. Sterke næringsinteresser har gjort
sitt inntog begge steder og presser de som
bestemmer til nedbygging av strandsonen.
Dette er trist. Ødeleggelsene er store. Fortsetter utviklingen vil det kanskje bli som
på den tyrkiske kysten?
Norges kyst er den »tøffeste» i verden
med skjær,grunner og urolig vær.
Litt»dunking» på skjær har det vært,
men aldri dramatikk. Bruk kart og andre
navigasjonshjelpemidler som kompass og

paralellforskyver! Tar ikke sjanser, men
en gang ﬁkk han skikkelig »juling» over
Langesundsbukta!
Kystlaget bør fortsette med kulturarbeidet. Effektiviteten er god. Sanggruppa
NSB har hatt en rivende utvikling og det er
i dag en fornøyelse å høre dem. Fartøylaget er framtiden, med mange ﬂotte småbåtprosjekter. Anders og gjengen er kjempeﬂinke med Tenvikbåten forresten. (Redaksjonell kommentar: han kan selvfølgelig
ikke si noe om verkstedet av rein beskjedenhet!)
Vi vet at det kommer klare meldinger
fra denne kanten og ganske riktig. Hva
er målet med kystlaget? Hva med den politiske siden av ødeleggelsen av kystlinjen?
Vikingleia er spennende, men det blir vanskelig med økonomien.
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Returadresse:
Gokstad Kystlag
Framnesveien 5
3222 Sandefjord

KYSTVAKT

skal utkomme med
ﬁre nummer pr. år

Liker du å ferdes i maritime miljøer - i båt eller på land? Vil
du være med på å bevare resurser og miljø til nytte og glede
for deg selv og dine etterkommere? Ta kontakt med:
Gokstad kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord. Tlf. 33 47 34 04.
Leder i styret er Cato Arveschoug, tlf. 33 46 73 62
Arbeidslagene:
Kultur- og Fartøylaget:
Fred Ivar Tallaksen
tlf. 92 65 80 98
Verkstedlaget:
Per Angell-Hansen
tlf. 33 47 32 60
Infolaget:
Thor Sunde
tlf. 33 47 20 16
Nordre Skur og Ballast:
Morten Hellemann
tlf. 33 46 13 13
Husstyret:
Ottar Trones
tlf. 33 47 26 18
Ønsker du kontakt med et av lagene så ring kontaktpersonen.

Kafé hver lørdag kl. 11-15
på Huvikslippen Kystkultursenter
Kaffe og kaker.
Benytt kaféen til en prat og litt hygge på lørdagen.
Ansvaret for kaféen fordeles på arbeidslagene

